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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ْهوِ : )قال   (.َباُب ُسُجوِد السَّ

 أمرين: ف كر املصنِّ يف هذا الباب ذ

 الة.ق بتفصيل بعض مبطالت الص  ما يتعل   ل:األمر األو  

هو يف وبدلر  ف ما يكون من جبر أورد فيه املصنِّ  اين:واألمر الث    أفعاهلا. بعض عند الس 

حت ى إن  بعضهم يقول: إن  كثرة  ،وهذا الباب ُيْشكُِل عىل كثرير من طلبة العلم مسائُله

 الباب أوردت اإلشكال.يف هذا الت فريع 

، وأن  مرجعها عىل مخسة أحاديث   هذا الباب مبني   أن   وعىل العموم فقد ذكر اإلمام أمحدُ 

 .بمشيئة اهلل –سنشري هلا يف كالم املصنِّف  ،ثالثة أحوالر  إىل

نا هنا مسألة    من كالمه: قبل أن نبدأ برشح كالم املصنِّف وهو مأخوذ   وهيمُّ

ع إال  إذا ُوِجد  موجبه، وسيُ سجود الس   طالب العلم أن  د  أن يعلم ه البأن   د ورِ هو ال ُيرْش 

ل مجلةر  املصنِّف . ما هي يف أو  ا ثالثة  هو، وأَّن   موجبات الس 

ة وبناًء عىل ذلك فإذا انتفت هذه املوجبات، ونقصد باملوجبات أي موجبات مرشوعي  

جود، ال نقصد باملوجبات أي ال   جود، فقد ُتوِجبه، وقد جتعله مرشوًعا السُّ تي ُتوِجب السُّ

بًّا، وقد تكون مباحًة، لكن نتكل م عن املوجبات باملعنى العامِّ أي توجب املرشوعي ة.  ُمْست ح 

الة بمن  الة يبطلها، تبطل الص  هو يف الص  فإذا ُفِقد  يشء  من هذه املوجبات فإن  سجود الس 

هو . سجد فيها سجود الس   من غري موجبر
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 ومن أمثلة ذلك:

اًل: هو: قبل  [ضابط]وهذا هو –قال العلامء  أو   إن  كل  فعلر يكون مبطاًل سجود الس 

الة بطلت بالكلي ة، فال سجود  الة فإن  للص   هو معه؛ ألن  الص  هو فيها. ه يكون ال سجود للس   للس 

هو فيه؛ فمن ترك شيًئا من أن  كل  فعلر يكون عمًدا فإن   األمر الث اين: ه ال سجود للس 

هو.  ال يسجد للس 
 املندوبات عمًدا فإن ه حينئذر

هو األمر الث الث: ع له سجود الس  الة فإن ه ال ُيرْش  ، كلُّ من فعل شيًئا من مكروهات الص 

ن ة   عل ذلك.وسيأيت معنا أو مر  معنا يف كالم املصنِّف أن ه جيوز له ف-بخالف ترك السُّ

ابع: الة  األمر الر  الة-كلُّ من فعل شيًئا من مباحات الص  فإن ه ال -مم ا ُيب اح فعله يف الص 

ع، وزاد من أركاَّنا ما ال  سجود  هلا، فإن سجد بطلت صالته بالكلي ة؛ ألن ه زاد فيها ما ال ُيرْش 

ع فتبطل صالته.  ُيرْش 

د  من نفسه حديث  –املصِّلِّ حديُث نفسر قالوا: إذا ُوِجد  يف نفس  األمر اخلامس: ج  و 

يه نحن:  ، ال ذي نسمِّ ر  كالًما يف نفسه، ونحو ذلك، «انح  الرس   »نفسر ث نفسه بأن يزوِّ ، وأن ُُي دِّ

الة ولو كان خارج الص 
هو.(1) د له سجود الس   ، ولو كان عمًدا فإن ه ال ُيْسج 

ادس: ع، فإذا فقد املصِّلِّ اخلشوع يف صالته فإن ه كلُّ ما كان بسبب عدم اخلشو األمر الس 

هو فيه، ومن سجد بطلت صالته.  ال سجود  للس 

ابع:[ نظره يمينًا بكذلك قالوا: عند نظره إىل ما ُيْشِغُله، فلو أجال املرء  ]األمر الس 

ه  ُل طِ بْ فإن ه حينئذر ال يُ  (2)فإن  التفاته بوجههوشاماًل،  ام هو من باب وإن  -كام مر  معنا–صالت 

 املكروهات، فيدخل يف األُوىل.

                                                 

الة، واهلل أعلم.–هكذا يف املسموع، ولعله أراد ( 1)  خارج الص 
ر
ُه يتعل ق بيشء ث  به ن ْفس   حفظه اهلل: ولو كان احلديث الذي حد 

 هكذا يف املسموع.( 2)
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د الن ظر إىل ما ُيْشِغُله  فإن  هذا ال سجود  -صورر ونحوهاإشغال من فقط -فإن تعم 

هو فيه، ولو كان سهًوا.  للس 

يخ أبو عِّلي ما ذكره بعض فق األمر األخري: ابن أيب موسى اهلاشميُّ  هاء املذهب وهو الش 

إن  من كثر سهوه يف صالته، حت ى صار كالوسواس مالزًما له فإن ه ال ، قال: «اإلرشاد»صاحب 

هو؛ ألن  هذا أصبح بمث ُع له سجود الس   بة الوصف املالزم له.اُيرْش 

هو، وبناًء عىل ذلك فإن   إًذا هذه ع فيها سجود الس  ثامن صورر ذكر أهل العلم أن ه ال ُيرْش 

 طلت صالُته.من سجد ألجل واحدر منها يف صالته ب

 

(.قال  ، َوَشكٍّ ُع لِِزَياَدة ، َوَنْقص   : )ُيْْشَ

 

هو؛ ولذلك سأطيل يف رشحها، وسأذكر   يف باب سجود الس 
هذه اجلملة هي أهمُّ مجلةر

 فيها تقسياًم أرجو أن يكون حارًصا ملسائلها.

كِّ  [أي دليل]–هذه املسألة دليلها  يادة والن قص والش  ع للزِّ ا أن ه -أن ه ُيرْش  عأم  يادة  ُيرْش  للزِّ

حيح من حديث ابن مسعودر   ادَ ا زَ ذَ إِ »قال:  أن ه الن بي   والن قص فلام ثبت يف الص 

ََ يِف  مْ كُ ُد َح أَ  يادة والن قص من  ،«نْيِ تَ َد ْج َس  ْد ُج ْس يَ لْ فَ  َص قَ نَ  وْ أَ  هِ تِ  ل فدل  ذلك عىل أن  الزِّ

هو.  موجبات سجود الس 

ا ال ، ومن حديث وأم  كُّ فلام جاء من حديث ابن مسعودر، ومن حديث أيب سعيدر ش 

فجاء يف بعض األحاديث:  «ّلَّ َل  مْ كَ  رِ ْد يَ  مْ لَ فَ  هِ تِ ََ  َل كَّ يِف َش  نْ مَ »قال:  غريهم: أن  الن بي  

ثان، وليسا حديًثا قال أمحُد: مها حدي ،«ِن عّل ظنِّهبْ يَ لِ »ويف بعضها:  ،«نَ قَ يْ تَ ا اْس  مَ َّل ِن عَ بْ يَ لْ فَ »

 منهام خمرج  سنذكره يف حملِّه
 .واحًدا، ولكلِّ واحدر

هْ لِ  ْد ُج ْس يَ لْ وَ » . «وِ لسَّ كِّ أيًضا سجود سهور  فدل  ذلك عىل أن  للش 
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(هذه اجلملة يف قول املصنِّف:  ، َوَشكٍّ ُع لِِزَياَدة ، َوَنْقص  هي ليست عىل إطالقها؛ ، )ُيْْشَ

عادة  وال فأحياًنا قد تكون هناك زي . ُيرْش  ا باطلة  هو؛ ألَّن   سجود الس 

، أو شك  وال  ، أو نقص  عوقد تكون هناك زيادة  الة  ُيرْش  ة الص  هو، مع صح  سجود الس 

.  كام سيأيت بعد قليلر

ع)ملا ذكر هذه اجلملة قال:  «املنتهى»ولذلك فإن  بعض الفقهاء كصاحب  لزيادة ،  ُيْْشَ

، وشكٍّ يف اجلملة( عأْي يف غالب األحوال، فإن ه  ونقص   فيه ذلك. ُيرْش 

ني؛ كمنصورر  )يف اجلملة(: «املنتهى»وقول صاحب  كِّ  اقال: إَّن   بعض املحشِّ تعود للش 

كِّ ال  عفقط؛ فإن  بعض صور الش  جود. ُيرْش   له السُّ

يت، قال: بل اجل  اخل ْلو 
در يخ حمم  ني من تالمذته؛ كالش  ملة تعود ورد  عليه بعض املحشِّ

 للجميع، كام سيظهر بعد قليلر يف الت قسيم ال ذي سأذكره لك.

؛ ولذلك  دة  كِّ متعدِّ يادة، والن قص، والش  تي ُيوردها الفقهاء يف الزِّ ور ال  احلقيقة أن  الصُّ

رس، ونجعل هلا تقسياًم أرجو أن يكون حارًصا؛ مل قلُت:  عْ م  جْ ن  لِ  ور يف بداية الد  هذه الصُّ

 أرجو؟

مل تظهر يف ذهني، لكن أرجو أن يكون هذا الت قسيم هو  ه رب ام يكون هناك صور  ألن  

 ع كالم فقهائنا يف هذه املسألة.احلارص بتتبُّ 

هوذكر املصنِّ  اًل أن  موجب سجود الس  ا الن  إ :ف أو  يادة، وإم  ا الزِّ كُّ م  ا الش   .قص، وإم 

ي يادة، فنقول: إن  الزِّ اًل: بالزِّ .إادة نبدأ أو  ا أن تكون زيادة قولر ، وإم  ا أن تكون زيادة فعلر  م 

يادة؛ وهو زيادة الفعل. ل من الزِّ اًل يف الن وع األو   نبدأ أو 

الة. ا أن تكون زيادة من جنس الص   وزيادة الفعل إم 

الة. ا أن تكون زيادة من غري جنس الص   وإم 
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ل عندنا: أن تكون زيادة فعلر  الة؛ فمن زاد شيًئا من أفعال  إًذا القسم األو  من جنس الص 

الة ركوًعا، أو سجوًدا، أو ركعًة كاملًة، ونحو ذلك فإن ه  الة من جنسها؛ كأن يزيد يف الص  الص 

ة أخرى  ه مر  ر   إن كان عامًدا بطلت صالته؛ وهذا لن أكرِّ
 العمد. [أي] –حينئذر

ا إن كان ساهًيا فإن ه جيب عليه أن يسجد سجود الس   كن، أو وأم  ر يف أثناء الرُّ هو؛ فإن تذك 

كعة فيجب عليه أن يرجع للمحلِّ ال ذي يكون قد زاده، أو قبل ال ذي زاده فيه، وهذا  يف أثناء الر 

 جيب.

يادة حت ى لو كانت  الة من جنسها، قالوا: هذه الزِّ هنا ذكرنا قبل قليلر زيادة الفعل يف الص 

له لك، أنا أذكره هنا من  بقدر جلسة االسرتاحة، وهذا يسريةً  سيأيت يف كالم املصنِّف، سأفصِّ

 باب املناسبة

 فمن صور ذلك:

- وعةر قالوا: لو أن  امرًأ أراد أن يقوم للث انية، وهو يرى أن  جلسة االسرتاحة غري مرش

ا سن ة   ،شهورليست سن ًة عىل امل واية الث انية: أَّنه فجلس جلسة بقدار جلسة -بخالف الرِّ

د  ثوانًيا،سرتاحة، ال تتجاوز اال كعة الث انية، أو جلس عىل أن ه الت شهُّ ثم  تبني  له أن ه يريد الر 

ل، ثم  تبني  له أن ه  كعة الث انية فقام فايريد األو  قليلًة، قالوا: جيب عليه  ثوانًياكان جلوسه لر 

هو ته؛ بأن كان بمقدار جلسة االسرتاحة، ؛ ألن ه زاد فعاًل وهو اجللوس؛ ولو قرص وقسجود الس 

 جود  عليه؛ ألن ه قاصد  هلذا الفعل.بخالف ال ذي نواها، وكان عامًلا مرشوعي تها، فإن ه حينئذر ال س

الة، وهو  يادة: أن  املرء أحياًنا قد يزيد فعاًل من جنس الص  مم ا ذكره أهل العلم يف الزِّ

هو، قبل قليلر ذكرُت لك الة من غري موجبر سجود الس  هو يف الص  م أن  من زاد سجود الس 

.بطلت صالته، أحياًنا قد يسهو املر الة سجود  سهور  ء فيزيد يف الص 

، فإذا صىل  ظن  أن ه قد وجب عليه سجود سهور  ، فسجد صورة ذلك: أن  امرًأ يصِّلِّ

جدتني، ثم  تبني  له بعد ذلك أن  سجوده هذا كان لغري موج ، فام احلكم يف ذلك؟الس   بر
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هو، إًذا  نقول: إن  فعله هذا هو زيادة فعلر من جنس الصالة سهًوا فيجب له سجود الس 

ل سهًوا  لفعله األو 
هو، إًذا جيب عليه سجود سهور ثانر يادة، وهي زيادة سجود الس  ؛ لفعله الزِّ

ورة األُوىل ذكرناها.  هذه الصُّ

ورة الث انية من صور زيادة  يادة من غري جنسه الصُّ أي من غري -الفعل: أن تكون الزِّ

الة ا أن يكون يُ -جنس الص  الة إم  الة   ُل طِ بْ وزيادة الفعل من غري جنس الص  مطلًقا سهُوه  الص 

ا تُ  وعمُده، عىل املشهور كاحلركة الكثرية؛ فمن زاد يف صالته حركةً  ل صالته؛ طِ بْ كثريًة؛ فإَّن 

ع  .ساهًيا أو عامًلا، فال ُيرْش  هو؛ ألن  صالته باطلة   له سجود الس 

يادة للفعل ال تُ  الة، وكانت هذه الزِّ ا إن كانت زيادته لفعلر من غري جنس الص  ل طِ بْ وأم 

هو. الة؛ كاألكل اليسري سهًوا فإن ه جيب عليه أن يسجد للس   الص 

 أعيد لكم مسألة احلركة، وسيأيت يف كالم املصنِّف؛ لكن هنا مناسب ذكرها.

ا تُ ا ، وإن كانت كثريًة متواليًة فإَّن  ا مكروهة  ل طِ بْ حلركة عند فقهائنا إذا كانت قليلًة فإَّن 

، ال فرق عندهم؛ ألن  املبطالت يف األصل أن ه ال ُينظ ر  ، أو بسهور الة؛ سواًء كان ذلك بعمدر الص 

ر ذكروه يف حملِّه  معني 
ر
هو والعمد فيها؛ إال  بناًء عىل استثناء  .للس 

الة، وكانت متواليًة بطلت  ك يف صالته حركًة كثريًة، بحيث خترجه عن هيئة الص  من حتر 

هو هلا.  صالته، وال سجود  للس 

ك حركًة قليلةً  د له. فإن حتر  ُد له؟ ال ُيْسج  ؛ وهل املكروه ُيسج   فام احلكم؟ مكروه 

ُد ل ، واملباح ال ُيْسج   فمباح 
ك حركًة يسريًة حلاجةر  ه.فإن حتر 

ُم  تي ُُيْك  الة إن ام أوردنا احلركة الكثرية ال  تي من غري جنس الص  إًذا مل ا ذكرنا احلركة ال 

الة. ا مبطلة  للص  الة ]معها[ فإن ه ال سجود  هلا ألَّن   ببطالن الص 

ب؛ فاملذهب: أن  ال مة، وهو األكل والرشُّ كل الن وع الث اين من احلركة: قالوا: احلركة املحر 

ب كثرًيا ف   الة، إذا كان األكل والرشُّ ب مبطالن للص  الة  عمُده، وجهُله.طِ بْ يُ والرشُّ  ل الص 
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ب يسرًيا فعمُده يُ  ا إن كان األكل والرشُّ طل؛ لكن جيب له سجود بِ يْ ل، وسهُوه ال ُطِ بْ وأم 

هو.  الس 

الة فلها صورتان:  إًذا عندنا إذا كانت زيادة الفعل من غري جنس الص 

[. الة فال سجود  ا أن تكون مبطلًة للص  ورة األُوىل:[ إم   الصُّ

الة، ونمثِّل هبذا املثال فقط، دون   للص 
ا أن تكون غري مبطلةر ورة الث انية:[ وإم  ]والصُّ

تي قلنا: إاألمثلة ا ا خارجة  يف قضي  ل  ًبا يسرًيا ، وهو ملن أكل أو رشب رشاملباح وةر الكراهة أَّن 

ا سهًوا يف صال ألن  هناك روايًة يف املذهب أن الن افلة ال –ة الفر  والن افلة عىل املشهور أيضًّ

هو.-افلةفيها أي يف الن   ل باألكل والرشب اليسري، بل هو جائز  طُ بْ ت    فإن ه جيب له سجود الس 

يادة للقول.– إًذا أصبح عندنا اآلن ثالث حاالتر   قبل أن ننتقل للزِّ

هو.احلالة األُوىل: ز الة جيب له سجود الس   يادة فعلر من جنس الص 

الة مطلًقا الة؛ لكن ه مبطل  للص  فإن ه ال  ؛احلالة الث انية: زيادة فعلر من غري جنس الص 

ب الكثري، واحلركة الكثرية املتوالية. سجود له ألن ه مبطل   الة؛ كاألكل والرشُّ  للص 

الة، وقد ُعِفي  عن يسريه سهًوا؛ كاألكل احلالة الث الثة: زيادة فعلر من غري ج نس الص 

ب يف الفريضة  ب؛ فإن  األكل والرشُّ واية املشهورةأو يف الفريضة وال-والرشُّ إن -ن افلة عىل الرِّ

ها، لكن من سها فيها وأكل أو رشب شيًئا يسرًيا لُ طِ بْ ها، وإن كان عمًدا يُ لُ طِ بْ كان سهًوا ال يُ 

هو.  فيجب عليه سجود الس 

 انتهينا اآلن من زيادة الفعل.

يادة وهي زيادة القول ، وزيادة القول أيًضا يمكن ننتقل للن وع الث اين من أنواع الزِّ

 تقسيمها إىل قسمني:

ا زيادة  من جنسها.  إم 

 أو زيادة  من غري جنسها.
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 وكلُّ واحدر من هذين القسمني ينقسم إىل صورتني:

ال اًل فيمن زاد يف الص  الة، نبدأ أو  ة قواًل من جنسها؛ فنقول: من زاد قواًل من جنس الص 

الة:  أي من األذكار واألدعية واأللفاظ والقرآن ال ذي ُيْتىل  يف الص 

الم   فإن كان املزيدُ  الم عليكم ورمحة اهلل؛ فإن  هذا قطع  الس  الة  ؛ بأن سل م فقال: الس  للص 

كعة قبل إمتامها؛ ألن ه سالم  مع ني ته؛ ف هو؛ ألن ه بمثابة نقصان الر   جيب عليه سجود الس 
إن ه حينئذر

 وجوًبا.

يادة للقول من جنسها باإلتيان بذكرر مرشوعر يف غري حملِّه  –الن وع الث اين: أن تكون الزِّ

ت عاطًسا وهو يف سجودر -وسيأيت أيًضا يف كالم املصنِّف ؛ يشمِّ
ر
، أو مثاله: قالوا: بأن يأيت  بدعاء

 يف غري حملِّ احلمد، أو يقرأ القرآن يف غري ]حملِّه[ وهكذا. مد اهلل ُي

بُّ له  جود، وإن ام ُيْست ح  من أتى بذكرر يف غري حملِّه فإن ه يف هذه احلالة ال جيب عليه السُّ

جود استحباًبا فقط.  السُّ

َة فقسامن كذلك:  إذا كانت زيادة القول من غري جنس الصَّ

ا أن تكون زيا الة ُمْبطِلر  دةإم  الة مطلًقا كالكالم  قولر من غري جنس الص  وسيأيت –للص 

؛ عمًدا أو سهًوا ب  -دليله يف حملِّه الة بأيِّ كالمر ه، صالتُ  ْت ل  ط  واملذهب: أن  كل  من تكل م يف الص 

هو حينذاك.  فال سجود  للس 

يادة للقول بكالمر  الة؛ ولكن   وإن كانت الزِّ ه ذلك؛ عمدُ  ُل طِ بْ ه ال يُ من غري جنس الص 

ى عنه من حيث اإلبطال؛ لكن  املذهب: مثل: م   ى عن ذلك؛ ُيْعف  ن تثاءب فبان حرفان فإن ه ُيْعف 

 د له وجوًبا.جُ ْس أن ه ي  
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يادة يف القول أربع لور  نذكر حكمها عّل سبيل اإلمجال من غري املثال:  إًذا الزِّ

ورة األُوىل:[ الم. من جنس زيادة قولر  ]الصُّ هو وهو الس  الة يوجب سجود الس   الص 

ورة الث انية:[ الة ال يُ  زيادة قولر  ]الصُّ بُّ له  ُل طِ بْ من جنس الص  الة؛ وإن ام ُيْست ح  الص 

كر املرشوع يف غري حملِّه. هو؛ وهو اإلتيان بالذِّ  سجود الس 

ورة الث الثة: الة؛ ولكن ه مب الصُّ الة؛ كالكالم.زيادة قولر من غري جنس الص   طل  للص 

ورة[ و ابعة:]الصُّ الة ولكن ه ال يُ  الر  ُل عمُده؛ كمن طِ بْ زيادة قولر من غري جنس الص 

هو.صالتُ  ُل طُ بْ فبان حرفان فإن ه ال ت  -وهذا خاص  بالت ثاؤب–تثاءب   ه، وجيب عليه سجود الس 

ياد يادة، وات ضح لنا أن  الزِّ  .صورر  ة سبعُ انتهينا اآلن من قضية الزِّ

:  ننتقل بعد ذلك للن قص؛ الن قص أربعة أقسامر

- . ا أن يكون نقًصا لركعةر  إم 

- .  أو نقًصا لركنر

- .  أو نقًصا لواجبر

- .  أو نقًصا ملندوبر

يادة  يادة، الزِّ  مها أكثُر.يقستوهو أسهُل بكثرير من الزِّ

كعة؛ وال ورة األُوىل من الن قص: وهي نقص الر  اًل بالصُّ كعة؛ م  نُ  بد  أننبدأ أو  يِّز  نقص الر 

الم أم بعده. جود؛ أهو قبل الس  ها يف موضع السُّ  ألن  هلا أحكاًما ختصُّ

 فأكثر   احلالة األُوىل:
؛ من ترك ركعًة؛ بأن سل م عن نقص ركعةر ، فهذا له سجود  واجب 

الم؛ كام جاء عن الن بيِّ  ة  حينام سل م عن يف حديث أيب هرير ولكن  حمل  الوجوب بعد الس 

 نقص ركعتني.
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ورة الث انية: فيجب عليه أن -بمعنى أن ه قد نقص ركنًا-أن يكون املرء قد ترك ركنًا  الصُّ

كن ويرجع إليه، ويأيت به، ثم  إذا تداركه أتى به، وأتى بام بعده، وسجد وجوًبا  يتدارك هذا الرُّ

جود يف هذه ا  حلالة كذلك.أيًضا، إًذا الن قص هنا جيب له السُّ

هو. احلالة الث الثة:  قالوا: إذا ترك واجًبا فإن ه يسقط إذا فات حملُّه، وجيب له سجود الس 

ابعة: ترك  نْ الن قص برتك املندوب، وقد مر  معنا يف آخر كالم املصنِّف؛ أن  م   احلالة الر 

هو، هذا هو املشهور عند  رين.مندوًبا سهًوا فإن ه ُيب اح له سجود الس   املتأخِّ

ل يف كاجلهر  ؛يقول: إن كان املندوب مم ا اعتاد عىل فعله؛ فوكان بعض مشاخينا يفصِّ

الة ا إن كان املندوب غري معتادر يف  الص  هو، أو ُيب اح، وأم  ه أن يسجد سجود الس  د يف حقِّ فإن ه يتأك 

هو لرتك السُّ  ُه سجود الس  ه فإن ه يف هذه احلال نقول: ُيْكر  ن ة؛ ألن  بعض العلامء يقول: إن  ترك حقِّ

ن ة كفعل املباح ل السُّ نن غري املعتاد عليها لو ُفصِّ الة؛ ولذلك السُّ ، أو فعل املكروه مبطل  للص 

رون أطلقوا احلكم مطلًقا. ، وإن كان املتأخُّ  فيها له وجه 

، وانتب-احلالة الث الثة  ة  وحتتاج إىل تفصيلر  ذا الت فصيل:هلهوا وهبا أختم وهي مهم 

كُّ  الة ينقسم إىل قسمني، وكلُّ قسمر ينقسم إىل قسمني كذلك: ؛وهو الش  كُّ يف الص   والش 

ا يف زيادة. - ا أن يكون شكًّ  إم 

- . ا يف نقصر ا أن يكون شكًّ  وإم 

كُّ يف وقت الف يادة فإن كان الش  يادة، فمن شك  يف الزِّ كِّ يف الزِّ اًل بحكم الش  –عل نبدأ أو 

، يعني  جدة زائدة   فشك  أن  هذه الس 
، أو يف سجدةر كعة زائدة   فشك  أن  هذه الر 

يعني هو يف ركعةر

ن  أن ه سجد ثنتني،  ، هو متيقِّ ا زائدة  ا األُوىل، وإن ام شك  أَّن  ا يف نقصر أَّن  ا هي الث الثة، ليس شكًّ أَّن 

من شك  يف وقت الفعل فإن ه جيب عليه سجود  فيقولون: إن  -ولكن هل هذه الث الثة، أم ال

هو وجوًبا.  الس 
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يادة بعد وقتها  احلالة الث انية: كُّ يف الزِّ كعة الث انية شك  هل سجد –إذا كان الش  وهو يف الر 

يادة بعد انتهاء الوقت، ولو كان  ، هو شك  يف الزِّ
كعة األُوىل سجدتني أم ثالث سجداتر يف الر 

الةيف أثناء ا هو.-عىل املشهور–فإن ه يف هذه احلال -لص  ع  له سجود الس   ال ُيرْش 

، كِّ بعد انقضاء املحلِّ ال نقول: بعد انقضاء  وأدخلوا هذه يف عموم قاعدة: ال عربَة بالشَّ

. كِّ بعد انقضاء املحلِّ  العبادة، وإن ام ال عبة  بالش 

 ألن ه شك  يف زيادةر بعد انقضاء حملِّها.

:ا كِّ جدة هي  لن وع الث اين من صور الش  كُّ بالن قص؛ بأن يشك  مثاًل هل هذه الس  الش 

، وليس يف زيادةر.  األُوىل أم الث انية؟ فهو شاك  يف نقصر

كَّ يف النَّقص نوعان:فنقول:   إنَّ الشَّ

ل:[ ا أن يشك  أن ه قد ترك ركنًا أو ركعًة. ]الن وع األو   إم 

 أن يشك  يف ترك الواجب، هل ترك واجًبا أم ال؟ لث اين:والن وع ا

فإن كان قد شك  يف ترك ركنر فإن  املذهب: أن ه جيب عليه أن يبني  عىل اليقني؛ فريجع 

 ويتدارك ما فاته، وشك  يف عدم فعله.

هو وجوًبا م الن قص ال ذي تركه، ويأيت به، ويسجد سجود الس  ؛ ما معنى يرجع؟ يعني يتمِّ

. كِّ  ألجل الشِّ

؛ كأن يكون ساجًدا وشك  هل سب ح أم مل  الن وع الث اين: إذا شك  يف ترك واجبر يف املحلِّ

.  يسبِّح؟ فيجب عليه أن يأيت  بالت سبيح؛ ألن  هذا هو املحلُّ

جدة -لكن شك  يف ترك الواجب بعد حملِّه،  جدتني، أو يف الس  هو يف اجللسة بني الس 

جدة األُوىل أم ال؟ الث انية  فشك  هل سب ح يف الس 

هو. ُع له سجود الس   فنقول: ال ُيرْش 

 قاعدة
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ك  له أربع  ، والش  ، والن قص له أربع صورر يادة هلا سبع  إذا عرفت هذه احلاالت؛ وأن  الزِّ

ا  ور وضبطتها فإَّن  ، وعرفت هذه الصُّ
ور أو نقول: أغلب  بأمر اهلل –صورر هي مجيع الصُّ

كِّ الصُّ  يادة والن قص والش  تي ذكرها الفقهاء يف مسائل الزِّ  .ور ال 

 

 .(ةِ لَ افِ النَّ وَ  ضِ رْ فَ  الْ د  يِف مْ  عَ  يِف : )اَل  قال

 

(مْ  عَ  يِف )اَل قال:  م معنا.أْي  ؛د  الة، وتقد   أن  العمد مبطل  للص 

ه (ةِ لَ افِ النَّ وَ  ضِ رْ فَ  الْ )يِف قال:  و إذا ُوِجد  ُموِجُبه اْلـُموِجُب له بأن كان أي أن  سجود الس 

الفريضة والن افلة، وإن كان  ؛واجًبا فإن ه جيب يف الفر  والن افلة، فمن تركه بطلت صالته

بًّا يف الفريضة اْسُتِحب  يف الن افلة متاًما.  ُمْست ح 

 

، ا، َأْو ُقُعوًدا، َأْو ُرُكوًعا، َأْو ُسُجوًداِقَيامً ؛ ةِ ََ الصَّ  سِ نْ جِ  نْ ًَ مِ عْ فِ  دَ اى زَ تَ مَ : )فَ قال 

 (.َعْمًدا َبَطَلْت 

 

الة، وبدأ يتكل م عن القسم  ؛لاألو   بدأ يتكل م املصنِّف عن الن وع يادة يف الص  وهو الزِّ

الة بزيادة الفعل، والن وع الث اين هو زيادة القول. يادة يف الص  ل وهو الزِّ  األو 

وهذا هو ، (ةِ ََ الصَّ  سِ نْ جِ  نْ ًَ مِ عْ فِ  دَ اى زَ تَ مَ )فَ ن زيادة الفعل؛ فقال: هنا بدأ يتكل م ع

الة. الة؛ وهو من زاد فعاًل من جنس الص  يادة للفعل يف الص  ل من الزِّ  القسم األو 

 .الكالممن غري جنسه سيذكره بعد ذلك املصنِّف يف 
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الة؛ سواًء كان   اًما، َأْو ُقُعوًدا، َأْو ُرُكوًعا، َأْو ُسُجوًدا()ِقيَ قال: إن زاد شيًئا من أفعال الص 

الة صالته )َعْمًدا َبَطَلْت(فإن كانت زيادته  ، الص  ُ د ما جُيْب  هو؛ ألن ه ال ُيوج  ، وال سجود  للس 

.ي ةبطلت بالكلِّ   ، غري جمزئةر

ا إن كان سهًوا فإن ه يسجد وجوًبا أو ليل حديث ابن مسعودر -كام مر  معنا–م  هُ أَ »: والد   نَّ

هْ  ودَ ُج ُس  َد َج مَّ َس ًسا، ثُ ّلَّ َخْ َل   وهذا عىل سبيل الوجوب.، «وِ السَّ

م أيًضا:  تِِه َأْو َنَقَص َفْلَيْسُجْد َسْجَدَتنْيِ »ولعموم احلديث املتقدِّ ََ ُجُل يِف َل  «إَِذا َزاَد الرَّ

جود يف هذا املوضع. قول الن بيِّ   فدل  ذلك عىل أن ه جيب السُّ

الة أْي من ، (ةِ ََ الصَّ  سِ نْ جِ  نْ ًَ مِ عْ فِ  دَ ازَ ) لكالم املصنِّف، قال: نأيت املراد بجنس الص 

الة غري املذكورة، وهو: القيام،  الة، ثم  ذكرها املصنِّف؛ ألن ه ال يريد من أفعال الص  أفعال الص 

د غري هذه األفعال. جود، ال ُيوج  كوع، والسُّ  والقعود، والرُّ

الة، أو زاد رؤ  امفإن قال  يف حملِّ -اليدقبض –قبضة ال: فإن زاد رفع اليدين يف الص 

جود؟  السُّ

ا أن تكون من  تي إم  فنقول: إن  هذا ليس من باب زيادة األفعال؛ وإن ام هي يف اهليئات ال 

الة يادة يف أفعال الص   .باب فعل املكروه، أو فعل خالف األ ْوىل، فهي ليست من باب الزِّ

ا، أو ، ()ِقَياًما، َأْو ُقُعوًدا َزادَ  ف:قول املصنِّ  مر  معنا أن ه ولو كان هذا القيام يسرًيا جدًّ

ا. يادة للقعود يسريًة جدًّ  كانت الزِّ

ا؟ يادة للقيام يسريًة جدًّ  كيف تكون الزِّ

د املفرو  أنوهو –قالوا: إذا قام لركعةر  ر -جيلس للت شهُّ وقبل أن يستتم  قائاًم تذك 

الة شيًئا من جنسها؛ وهو القيام، أو فرجع، نق هو؛ ألن ه زاد يف الص  ول: هنا جيب عليه سجود الس 

هو؛ وإن مل يستتم   جود، فقام منه، فهذا القيام ولو كان يسرًيا جيب له سجود الس  فع من السُّ الر 

 الن صُّ عليه يف كالم املصنِّف.-إن شاء اهلل–قائاًم؛ سيأيت 
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 كام مر  معنا يف جلسة االسرتاحة.–ا ريً قالوا: بمعنى أن ه ولو كان يس، (اَأْو ُقُعودً )قال: 

بعضهم يزيد قيًدا فيقول: برشط أن يكون القعود يف غري حملِّه؛ ، (َأْو ُقُعوًدا)عبارة: 

ورة:–صورة ذلك   انتبهوا معي يف هذه الصُّ

جدة األُوىل، ثم  الث انية، وأطال يف الث اني ة، ثم  قام من الث انية وجلس ساهًيا رجل  صىل  الس 

ًدا، ثم  قرأ فيه  ر يف أثناء ذلك، ثم  جعله تشهُّ جدتني، ثم  تذك  يظنُّ أن  جلوسه هذا جلسًة بني الس 

د.  الت شهُّ

 هصاحبنا هذا هل زاد شيًئا؟ ال، مل يزد شيًئا، الفعل ال ذي فعله وهو القعود هو حملُّ 

يادةعنى أن ه حد  القعود، ولكن ه سها؛ بم ، ليس فيها زيادة ، ث نفسه بغري الزِّ كِّ ، والن قص، والش 

. هو يف هذا املحلِّ  ال سجود  للس 
، فحينئذر ، وال شك   وال نقص 

 

َوإِْن َعلَِم فِيَها َجَلَس يِف ، : )َوإِْن َزاَد َرْكَعًة َفَلْم َيْعَلْم َحتَّى َفَرَغ ِمنَْها َسَجَد قال  

َد الْ  َد -ـَحاِل َفَتَشهَّ   .(َوَسَجَد َوَسلَّمَ -إِْن ََلْ َيُكْن َتَشهَّ

 

أْي سجد قبل َسَجَد( ) كاملًة،( َفَلْم َيْعَلْم َحتَّى َفَرَغ ِمنَْها)كاملًة،  ()َوإِْن َزاَد َرْكَعةً قال:  

الم؛ ملا جاء يف حديث ابن مسعودر   .الس 

هذا يشمل الفريضة، والن افلة  (َعًة َفَلْم َيْعَلْم َحتَّى َفَرَغ ِمنَْها)َوإِْن َزاَد َركْ قول املصنِّف: 

؛  كعة فإن  صالته صحيحة  مًعا؛ ألن  الفريضة والن افلة إذا زاد فيها، ومل يعلم حت ى انقضت الر 

؛ لكن  الفقهاء يقولون: هل جيب عليه يف الن افلة أن يسجد مبارشًة؟ بمعنى أن  
ه وليست بباطلةر

د، أم ، ثم  بعد ذلك زاد ثالثًة، هل جيرُجل  يصِّلِّ ركعتني نافلةً  ب عليه أن يسجد مبارشًة ويتشه 

 جيوز له أن يزيد ركعًة رابعًة؟
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 باب حترير صور املسألة نقول:من 

اًل: الفريضة وجًها واحًدا: جيب ر يف أثنا أو  ر يف ئهاعليه أن يرجع إن تذك  ، وإن مل يتذك 

كعة، وُتْعت ب  باطلًة، أثنائها فإ ى هذه الر  ا ُتْلغ  ، فإن  الث الثة َّن  فمن صىل  الفجر ركعتني، ثم  قام لثالثةر

ر إال  بعد انقضائها جيب عليه سجود  جوع، وإن مل يتذك  ر يف أثنائها جيب الرُّ ، فإن تذك  باطلة 

هو، لكن نا ال نحك هو، بل يف احلالتني جيب سهود الس  كعةم بالس  بطالن الر 
(1). 

؛ مثل: آخر الوتر  ر  معني 
ا إن كانت نافلًة فإن الن افلة إذا كانت من الن وافل املقي دة بعددر وأم 

اويح، أو مثل: صالة الكسوف، والعيدين فإن  هذه حكمها  ، أو مثل: صالة الرت  أن ه ركعة  واحدة 

ُ ب تي زادها ُتْعت ب  كعة ال   اطلًة.حكم الفريضة؛ فالر 

نى، ثْ نى مَ ثْ مَ  لِ يْ اللَّ  ةُ ََ َل »احلالة الث انية يف الن افلة: أن تكون الن افلة من الن وافل املطلقة؛ 

فيقول فقهاؤنا: إن  من زاد ثالثًة يف صالة الن هار فاألفضل له أن يزيد  ،«نىثْ نى مَ ثْ مَ  ارِ هَ النَّ  ةُ ََ َل وَ 

 صىل  أربًعا، وصىل  ثنتني. بي  هلا رابعًة، ويصِّلِّ أربًعا؛ ألن  الن  

ا يف صالة الل يل املطلقة؛  اويح، وليست الن وافل املقي  -وأم   معي نةر وليست الرت 
-دة بصفةر

ه أن يزيد إليها.«املنتهى» احذكره رش  كام –د م  فاملعت    : أن ه ُيْكر 

 خارجًة عن املوضوع. وإن كانت وهذه فائدة  

كعة،( فِيَها )َوإِْن َعلِمَ قال:  وجوًبا، جيب عليه أن ( َجَلَس يِف اْلـَحالِ ) أْي يف أثناء الر 

كعة[جيلس، فإن مل جيلس وأتم  هذه  ؛ إال  ما ذكرنا يف الن وافل املطلقة  ]الر  ائدة فصالته باطلة  الز 

؛ ألن ه يرجع ألصله  .فإن ه جيوز إمتام الباقي، وإذا جلس فإن ه جيلس بال تكبرير

َد ) ل:قا َد -َفَتَشهَّ الم؛ وذلك ، َوَسَجَد َوَسلََّم(-إِْن ََلْ َيُكْن َتَشهَّ هو قبل الس  أْي وسجد للس 

جود يكون سجوًدا واجًبا.  أن  هذا السُّ

                                                 

 ال نحكم ببطالن الصالة فيام إذا تذكر بعد انقضاء الركعة(، واهلل أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.هكذا يف املسموع، ولعلها: )( 1)
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ََ : )قال  ُتُه، َوَل ََ ِزْم بَِصَواِب َنْفِسِه َبَطَلْت َل ُة َمْن َوإِْن َسبََّح بِِه ثَِقَتاِن َفَأََصَّ َوََلْ ََيْ

، َأْو َناِسًيا، َواَل َمْن َفاَرَقهُ  ًَ  (.َتبَِعُه َعالِـاًم، اَل َجاِه

 

 هذه املسألة يتكلَّم فيها املصنِّف عن ]ثَث مسائل:[

الة، أو نقص منها،  املسألة األُوىل: يف قضية الت سبيح لإلمام، وتنبيهه إذا زاد يف الص 

 وحكم هذا الت سبيح.

 ثم  تكل م عىل ما ال ذي جيب عىل اإلمام إذا سب ح به ثقتان؟ :[]الث انية

ثم  بني  األثر إذا مل يرجع اإلمام إىل تسبيح الثِّقتني الل ذين سب حا به؛ ]فهذه[  ]الث الثة:[

 ثالث مسائل:

: ل مسألةر يف صالةر، وزاد إذا كان املرء َوإِْن َسبََّح بِِه ثَِقَتاِن( )وهي قول املصنِّف:  نبدأ بأو 

سواًء كان مأموًما معه، أو –بجانبه  نْ يف صالته أو نقص منها، فإن  الفقهاء يقولون: جيب عىل م  

جيب عليه الت نبيه وجوًبا؛ ألن  هذا من باب إنكار املنكر، واألمر باملعروف، -كان ليس يف صالةر 

يادة والن   كِّ ونحو إًذا فيجب تنبيه اإلمام عند خطئه يف صالته بالزِّ ده يف الش  قص، أو عند تردُّ

 ذلك.

قوهلم أن يكونوا ثقتني، وبناًء عىل ذلك فإن  لإًذا البد  ملن يرجع )َسبََّح بِِه ثَِقَتاِن( قال: 

جوع إىل رأهيام، وليس )ثَِقَتاِن( قوله:  جال والنِّساء، فلو نب هه امرأتان فإن ه يلزمه الرُّ يشمل الرِّ

 قتان رجااًل، بل كلُّ من كان ذكًرا أو أنثى.الزًما أن يكون الثِّ 

 فإن ه ينبِّهه  )َسبََّح( طبًعا
من باب ذكر األغلب، فإذا كان ال ذي ينبِّهه رجاًل يف صالةر

 فستنبِّهه بالت صفيق، أو الت صفيح. ا إذا كان ال ذي سينبِّهه امرأةً بالت سبيح، وأم  
 يف صالةر

ا إذا كان ال ذي سينبِّ   فقد ينبِّهه بالكالم. أو امرأةً  هه من ليس يف صالةر رجاًل وأم 
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مام مع من ُين ب ه هو اإل من باب ذكر األغلب؛ فإن  أغلب )َسبََّح(إًذا فقول املصنِّف: 

جال. املأمومني  القريبني منه وهو الرِّ

( )قال:  ًماَوإِْن َسبََّح بِِه ثَِقَتاِن َفَأََصَّ ( )عىل:  هنا كالم  جيب أن يكون متقدِّ نا َأََصَّ وهو أن 

جوع إىل قوهلام؛ سواًء كان إماًما أو كان منفرًدا.نقول:   إذا سب ح به ثقتان فإن ه يلزمه الرُّ

 إًذا جيب عىل من ُنبِّه  أن يرجع إىل قول الثِّقتني.

، يعني أرص  عىل قوله  لقول الثِّقتني. ومل ]يرجع[ ،فإن أرص 

: متى جيوز  أن يرص  عىل رأيه؟ ومتى ال جيوز -إماًما أو منفرًدا-للمصِّلِّ عندنا هنا مسألة 

 له ذلك؟

 إذا تعارضا. ؛نقول: يكون ذلك إذا تعار  ما يف نفسه مع ما سب حه ونب هه عليه الثِّقتان فأكثرُ 

 :فإذا تعرضا فله ثَث حاالت  

ن  -نفسه  أن جيزم املصِّلِّ بصواب احلالة األُوىل: د  جزًما، متيقِّ -بصواب نفسه متأكِّ

م  عىل قول من نب هه. جزمر لثِّقتني؛ ألن  ما يف نفسه من فحينئذر ال يرجع لقول ا  مقد 

وعندما نقول: مل جيزم بصواب نفسه يشمل أن ه –إذا مل جيزم بصواب نفسه  نية:ااحلالة الث  

حينئذر جيب عليه ف-د  يف الظ نِّ انًّا عدم صواب نفسه، يعني مرتدِّ كان ظانًّا صواب نفسه، أو ظ

جوع إىل تنبيه الثِّقتني.  الرُّ

، وقال اثنان: أنت   احلالة الث الثة: إذا اختلف عليه املنبِّهون؛ فقال له اثنان: أنت زدت 

 فنب هوه 
ا بعالمةر بأن كانوا خلفه بأن قرأوا آيًة، أو كانوا ليسوا يف صالةر ، وهكذا إم  نقصت 

يح، فيقولون: إذا ت  يعمل بظنِّ نفسهبالكالم الرص 
 .عار  عند اإلمام تنبيه الثِّقات فإن ه حينئذر

جوع ولو منفرًدا(إًذا إذا عرفت هذه احلاالت الث الث إذا فقوله:  )لزمه الرُّ
بمعنى إذا مل  (1)

 جيزم بحاله، سواًء كان عنده ظن  يف صواب نفسه، أو عدم ظني بصواب نفسه.

                                                 

 )فقولنا(.يقصد:  هذه اجلملة ليست يف املتن الذي بني يدي، ومل يقرأها القارئ، وقدم تقدمت معنا من كالم الشيخ فلعله( 1)
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لو سب ح به ثقة  واحد  فإن ه يكون ظنًّا، وسيأيت يف كالم  ،ثَِقَتاِن( )َوإِْن َسبََّح بِهِ قال املصنِّف: 

، فانتبهوا هلذه املسألة، سنرجع هلا فيام بعدياملصنِّف متى  ، أو غلبة الظنِّ  .عمل بالظنِّ

ِزْم بَِصَواِب َنْفِسهِ )قال:  ْ ََيْ نفهم من ذلك ما ذكرت لكم قبل قليلر من  (َفَأََصَّ َوََل

ورتني: ، وإن مل جيزم بصواب نفسه فإن ه إن كان جازًما بصواب نفسه فال يرجع إىل قوهلام الصُّ

جوع إىل قوهلام، بخالف إذا اختلفوا فإن ه حينئذر يعمل بظنِّه.  جيب عليه الرُّ

يخ:  ُتهُ )قال الش  ََ ل وهو ما سب ح  (؛َبَطَلْت َل ألن ه عمل بالظ نِّ مع وجود اليقني املحتم 

 ن، برشط الثِّقتني.به الثِّقتا

ُة َمْن َتبَِعهُ )قال:  ََ أي عامًلا بأن صالة اإلمام بطلت ، (َعالِـاًم )، أي من املأمومني(، َوَل

الة،  يادة يف الص  ًَ )بالزِّ ا ال تبطل من اجلاهل والن ايس؛ ألن  هذا مم ا ، (َأْو َناِسًيا ،اَل َجاِه فإَّن 

اهي ُعِفي  عنه، فمن باب أ ْوىل إن كان ساهًيا عىل سبيل خيفى، وكثري  من الن اس قد يسهو، والس  

 الت بع.

الة شيًئا ليس ، َواَل َمْن َفاَرَقُه()قال:  خص إذا علم أن  اإلمام قد زاد يف الص  يعني أن  الش 

ُنـبِّه  فلم يرجع الة  من جنسها، أو زاد ركعًة فأكثر، و  فانفصل املأموم عنه، وأصبح يف باقي الص 

 تصحُّ صالته، ما دام انفصاله كان لسبب علمه ببطالن صالة إمامه، وأن  من
فرًدا فإن ه حينئذر

 إمامه مل يرجع بسبب تسبيح الثِّقتني.

جوع لقول املنبِّهني إذا كانوا  أريد أن نعلم أن  هذا الكالم يف بطالن صالة اإلمام برتكه الرُّ

ا إذا نب هو يادة، وأم  ا ال تبطل صالته، وال قد نب هوه يف الزِّ ه عىل نقصر فلم يرجع إىل قوهلم فإَّن 

ته، فقد  صالة من خلفه؛ الحتامل أن يكون يريد أن يأيت  بركعةر كاملةر بدل هذا الن قص ال ذي فو 

 جيبه بركعةر.
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ُدُه َوَسْهُوُه، َواَل ُيْبطُِلَها َعمْ  ةِ ََ الص   سِ نْ جِ  رْيِ غَ  نْ مِ  ةً ادَ عَ  رٌ ثَ كْ تَ ْس مُ  ٌل مَ عَ : )وَ قال 

ُع لَِيِسرِيِه ُسُجودٌ  ب  َعْمًدا، ُيْْشَ ب  َسْهًوا، َواَل َنْفٌل بَِيِسرِي ُُشْ  (.َواَل َتْبُطُل بَِيِسرِي َأْكل  َوُُشْ

 

الة من غري جنسها فقال:  يادة بفعلر يف الص  أي  (ٌل مَ عَ )وَ بدأ يتكل م املصنِّف عن الزِّ

، البد  أن ي جوع يف كونه كثريً  (ةً ادَ عَ )أْي كثري   (،رٌ ثَ كْ تَ ْس مُ )كون متوالًيا كام سبق معنا، متوالر ا الرُّ

، وكذلك مطلًقاُيْبطُِلَها َعْمُدُه َوَسْهُوُه(،  ةِ ََ الصَّ  سِ نْ جِ  رْيِ غَ  نْ مِ )س، اأو قلياًل راجع  لعادة الن  

ورة.فإ يكون مبطاًل؛ إال  أن تكون هناك رضورة جهُله أيًضا عندهم ى عنه ألجل الَّض   ن ه قد ُيْعف 

. ، بل صالته باطلة  ُع له سجود سهور  وبناًء عىل ذلك فإن  من أتى هبذا العمل ال ُيرْش 

ُع لَِيِسرِيِه ُسُجودٌ قوله:  ، أو ؛ ()َواَل ُيْْشَ  مكروه 
الة لغري حاجةر ألن  العمل القليل يف الص 

م ، وقد تقد  هو. أن   معنا مباح  إذا كان حلاجةر ُع له سجود الس   فعل املكروه أو فعل املباح ال ُيرْش 

الة؛ فريضًة ونافلًة،( )َواَل َتْبُطُل قال:  ب  َسْهًوا) أْي الص  كام -هذا  ،(بَِيِسرِي َأْكل  َوُُشْ

م معنا هو املشهور واملعتمد، لكن لو فعل ذلك من باب العمد بطلت صالته، وإن كان قد -تقد 

هو.تبفعله سهًوا مل   طل لكن جيب عليه سجود الس 

ََة عمُده. هو عند كلِّ سهو فعل  ُيْبطُِل الصَّ  ألنَّ القاعدة: َيب سجود السَّ

ب  َعْمًدا() وال َيْبُطُل النَّفُل قال:  هذا عىل إحدى روايات املذهب؛ وهو أن  ، بَِيِسرِي ُُشْ

ب اليسري دون الكثري، جواًزا.  الن فل جيوز فيه الرشُّ

ري احلنابلوقد أرش قون ةُت هلذا اخلالف يف بداية كالمي، وأن  كثرًيا من متأخِّ يفرِّ
بني  (1)

الفريضة والن افلة، ودليلهم عىل الت فريق بني الفريضة والن افلة قالوا: ألن  الن افلة قد تطول 

بري ملا كان والًيا   فيحتاج املرء أن يرشب املاء؛ لقراءة القرآن، وقد جاء أن  عبداهلل بن الزُّ

                                                 

واب حذفها، ملناسبة الكالم، واهلل أعلم. ،)ال( زاد قبلهايف املسموع ( 1)  ورأيت أن الص 

 قاعدة
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ة  كان يصِّلِّ بالن اس اًل، عىل مك  اويح؛ إًذا فألجل احلاجة أو  ، ويرشب املاء يف أثناء صالته يف الرت 

حابة  ة  عندما كان والًيا عليها كان ذلك يف حمَّض الص  بري، وكان يف مك  –ولفعل عبداهلل بن الزُّ

واية يف املذهب.وعلمهم فدل  ذلك عىل ظهوره، -رضوان اهلل عليهم  وهذا هو وجه هذه الرِّ

ر  يذوب مثاًل،  يدخل أيًضا يف ]هذا[ احلكِم اليسرُي ال ذي ال يؤثِّر قالوا: لو كان بفيه سك 

ى: من أو بني أسنانه يشء   م  ى عنه. «يسرًيا»األكل، فهذا ُيس   وُيْعف 

 

وع  يِف َغرْيِ َموْ  قال د  : )َوإِْن َأَتى بَِقْول  َمْْشُ ، َوَتَشهُّ
ِضِعِه؛ َكِقَراَءة  يِف ُسُجود  َوُقُعود 

، َوِقَراَءِة ُسوَرة  يِف اأْلَِخرَيَتنْيِ ََلْ َتْبُطْل، َوََلْ ََيِْب َلُه ُسُجوٌد؛ َبْل  عُ يِف ِقَيام   (.ُيْْشَ

 

تي ذكرناها قبل قليلر  الة منهذا ما يتعل ق باملسألة ال  جنسها غري  ؛ وهو زيادة قولر يف الص 

الم  بُّ له-الس  الم فإن ام ُيْست ح  ا غري الس  هو، وأم  الم جيب له سجود الس  وهو اإلتيان -ألن  الس 

كر املرشوع يف غري حملِّه.  بالذِّ

يخ:   (بَِقْول  )قوله:  ()َوإِْن َأَتى بَِقْول   يقول الش 
ر
عُ يشمل كل  يشء الة، سواًء  ُيرْش  يف الص 

َأاَل َوإِِّنِّ »قال:  أن  الن بي   كان ِذكًرا، أو كان قرآًنا، وقد جاء يف حديث أيب قتادة  كان دعاًء، أو 

ُجوُد َفَأْكثُِروا فِيِه فَ ُُنِيُت َأْن َأْقَرَأ اْلُقْرآَن َراكًِعا َأْو َساِجًدا،  ا السُّ ، َوَأمَّ بَّ ُكوُع َفَعظُِّموا فِيِه الرَّ ا الرُّ َأمَّ

َعاِء َفقَ   .«ِمٌن َأْن ُيْسَتَجاَب َلُكمْ ِمَن الدِّ

وع  )قال:  ؛  (،بَِقْول  َمْْشُ الم فإن  له حكاًم مستقالًّ الة؛ إال  الس  ُع جنسه يف الص  يعني ُيرْش 

.  فأكثر 
الم يكون بمثابة الن قص لركعةر هو؛ ألن  الس   فإن أتى به وجب عليه سجود الس 

عُ ملحلِّ ال ذي أْي يف غري ا؛ (يِف َغرْيِ َمْوِضِعهِ )قال:  (، سهًوافيه، جيب أن نقول: ) ُيرْش 

عُ بخالف العمد فإن  العمد ال  هو، فيجب أن ُيقي د: ) ُيرْش   (.سهًواله سجود الس 



 

21 

 

جود والقعود ليسا ِقَراَءة  يِف ُسُجود  َوُقُعود (؛كَ )قال:  م معنا  ألن  السُّ حمالًّ للقراءة كام تقد 

 يف حديث أيب قتادة .

د  يِف ِقَيام  )قال:  ذين يصلُّون جالسني، فال ذي ، وهذه دائاًم خيطئ فيها ال  بينام قام ،(َوَتَشهُّ

د، وهكذا.يصِّلِّ    جالًسا دائاًم خيطئ بني القيام والقراءة، فتجده يف حملِّ القراءة يتشه 

 «لفاحتةل» وإن ام قراءة  ألن  هذا ليس حمالًّ للقراءة،  (؛َوِقَراَءِة ُسوَرة  يِف اأْلَِخرَيَتنْيِ )قال: 

 فقط.

.لُ طِ بْ ألن  هذا الفعل ال يُ ، (ََلْ َتْبُطْل )قال:  ، وإن ام زيادة قولر  ها، وليست زيادة فعلر

،)َوََلْ ََيِْب َلُه ُسُجوُد( قال:  عُ َبْل )ليس واجًبا  سهور بُّ فقط. ،(ُيْْشَ  أْي ُيْست ح 

 

َم َقْبَل إِْْتَاِمهَ : )قال  ََّها َوإِْن َسلَّ ا َعْمًدا َبَطَلْت، َوإِْن َكاَن َسْهًوا ُثمَّ َذَكَر َقِريًبا َأَْت

ِمِه يِف ُلْلبَِها، َولِـَمْصَلَحتِهَ  ََ َم لَِغرْيِ َمْصَلَحتَِها َبَطَلْت؛ َكَك ا إِْن َوَسَجَد، َوإِْن َطاَل اْلَفْصُل، َأْو َتَكلَّ

ََ ، َكاَن َيِسرًيا ََلْ َتْبُطْل   (.م  َوَقْهَقَهٌة َكَك

 

َ إِ  َل بْ )قَ املرء  (لَّمَ َس  نْ إِ )وَ قال:  الة  (امِ ْْت ، أو سواًء نقص ركعةً ه، صالتُ  (ْت لَ طَ ًدا بَ مْ )عَ الص 

الة عىل الن بيِّ  د، ولو نقص الص  ، ولو نقص الت شهُّ ، أو أقل  فقط، وهو آخر األفعال قبل  أكثر 

ا حينئذر ت   الم، فإَّن  الة إذا كان ذلك عمًدا. ُل طُ بْ الس   الص 

ثم  أمت ها -سأذكر تفصيل املصنِّف كيف يكون اإلمتام-طبًعا وأمت ها )َوإِْن َكاَن َسْهًوا( قال: 

الة؛ ألن  الن بي   ت الص  ام حديثان؛  قال كام ثبت يف حديثني قد- وسجد صح  أمحُد: إَّن 

حديًثا واحًدا، هذه طريقة  ام حديثان وليس، وقال: إَّن  حديث ذي اليدين، وحديث خمارقر 

َم َعْن ركعتني أنَّ النَّبِيَّ »-أمحد   ، ومع ذلك أتم  الن بيُّ  «سلَّ الة، ثم  بعد  وهي رباعي ة  الص 

الم. الة والس   ذلك سجد عليه الص 
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ََّها(، قال:  أطلق املصنِّف كلمة: ِريًبا( )َذَكَر قَ قوله: )َوإِْن َكاَن َسْهًوا ُثمَّ َذَكَر َقِريًبا َأَْت

فيشمل سواًء ذكر وهو يف مكانه، أو انتقل من مكانه، وسواًء كان قد افتتح صالًة )َقِريًبا( 

ر يف  ، أو غريها، وتذك  بعدها، أو مل يفتتح صالًة بعدها، يعني لو أن ه سل م ثم  رشع يف سن ةر راتبةر

.ية ويرجع ألَّن  أثنائها فإن ه يقطع الث ان  ا شاملة  للكلِّ

  وتشمل كذلك فيام لو كان يف داخل املسجد، أو يف خارج املسجد؛ قالوا: ألن  الن بي  

الة؛ وإن ام أمرهم باإلمتام، فقام الن بيُّ  ان  ع  مل يأمر س    وأتى بركعتني،  الن اس بقضاء الص 

كعات  رجعوا مع الن بيِّ  يِّ مل ا علموا بقيام الن ب-سعان الن اس–والظ نُّ أن  هؤالء  وأمتُّوا الر 

 ولذلك يقولون: ال يلزم أن يكون املصِّلِّ يف داخل املسجد، بل حت ى لو خرج من املسجد. األربع؛

له املصنِّف بعد قليلر وهو طول الفصل.)َذَكَر َقِريًبا( قال املصنِّف:   عكس القريب سيفصِّ

ََّها َوَسَجَد )قال:   [:فيها ]مسائُل عندنا  (َوَسَجَد ) معي يفانتبه  ،(َأَْت

؛ ألن ه سجود  عن ن (َوَسَجَد )قوله:  ]املسألة األُوىل:[ جود هنا واجب  قص ركعةر السُّ

؛ ألن  الن بي   ام واقعتان، فدل  عىل أن  الن بي    فأكثر   فعلها وسجد، وعىل قول أمحد  أَّن 

تني فدل  عىل الوجوب، ولعموم تِِه َأْو َنَقَص َفْلَيْسُجْد َسَجَدَتنْيِ »: فعلها مر  ََ  .«َمْن َزاَد يِف َل

الم؟،  املسألة الث انية: جود حملُّه بعد الس   أن  هذا السُّ

َم، وَيوز وخذ قاعدةً  َة َيوز فعله قبل السَّ  يف الصَّ
: أنَّ فقهاءنا يقولون: كلُّ سجود 

َم؛   أبو يعّل.حكاه اتِّفاًقا القايض فعله بعد السَّ

الم؛  ل مجيع األحوال قبل الس   فقط، إالَّ يف موضعنيولكن هم يقولون: األفضل أن ُتْفع 

الم: تي األفضل أن تكون بعد الس   هي ال 

ل: ، وقصدهم ]بذلك[ أي سل م عن نقص ركعةر كاملةر  املوضع األو  إذا سل م عن نقصر

، ال يقصدون ال ذي نقص ركنًا، أو نقص واج يقصدون ًبا، ثم  أتى به وتداركه بعد ذلك، ال فأكثر 

 ة.بالبقي   م عن نقصها، ثم  بعد ذلك أتىذلك؛ وإن ام يقصدون من نقص ركعًة كاملًة، فسل  

 قاعدة
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ألن  هنا مسألًة: بعض الفقهاء يقول: سجد عن نقصر ثم  يتكل مون عن نقص فيقول 

الم، هذا غري ب العلم: إن  كل  سجودر عن الن قص بصوره ابعض طال   ألربع يكون بعد الس 

.  صحيحر

 فأكثر  هو ال ذي يكون بعد 
الم سجود  عن نقص ركعةر بُّ أن يكون بعد الس  ال ذي ُيْست ح 

الم.  الس 

جمشأن   املسألة الث الثة: م يقولون: صفة هذا السُّ رين: أَّن  ود أن هور املذهب عند املتأخِّ

لِّم  ثم  يسجد س   ِ د  جْ ُيس  ه يت  تني، الس  د مر  د، فيتشه  د، ويأيت به، أْي يأيت بالت شهُّ و، ثم  جيلس للت شهُّ

الم الث اين؛ ودليلهم عىل ذلك  هو وقبل الس  ًة أخرى بعد سجود الس  ل، ومر  الم األو  ًة قبل الس  مر 

ًدا أخرًيا فيدخل يف عموم احلديث ال ذي جاء يف لزوم د قبل  قالوا: ألن  هذا ُيْعت ب  تشهُّ الت شهُّ

الم.  الس 

نْي أن  الن بي   جاء واألمر الث اين: قالوا: ألن ه يف بعض طرق حديث عمران  بن اْلـُحص 

َد، ُثمَّ ُيَسلِّمَ »:  ، ُثمَّ َيَتَشهَّ َم، ُثمَّ َيْسُجَد َسْجَدَتنْيِ  .«َأَمَرُه بَِأْن ُيَسلِّ

يادة  ا زيادة  لكن  احل-وإن عمل هبا الفقهاء–وهذه الزِّ قي أهل العلم أَّن  قيقة عند حمقِّ

د. ، فيها نكارة  يف إسنادها، وأغلب طرق حديث عمران  ليس فيها األمر بالت شهُّ ة   منكر 

 مأخذ  آخُر غري هذا ال أعلمه. ا هبا، ورب ام كان هلم أيًضاوعىل العموم الفقهاء أخذو

الم قالوا ،املوضع الث اين ال ذي يكون بعد الس  ا يف ترك ركنر بنى عىل غلبة و : إذا كان شاكًّ

 ظنِّه، قلنا: إن  ال ذي يشكُّ يف الن قص املذهب: أن ه يبني عىل اليقني.

 أن يبني   جيوز أن يبني   هناك حاالت  
 عىل غلبة ظنِّه، عىل مشهور املذهب ال جيوز ألحدر

ط، اإلمام وحده ال ذي جيوز له أن إال  اإلمام فق-كام سيأيت يف حديث أيب سعيدر –عىل غلبة ظنِّه 

الم. يبني    عىل غلبة ظنِّه، فإذا بنى عىل غلبة ظنِّه ال عىل اليقني فإن ه يسجد بعد الس 
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، ثم  يسبِّح به ثقة  واحد  فقط، 
كيف يكون اإلمام يبني عىل غلبة ظنِّه؟ يكون يف صالةر

، فاإلمام إذا شك  يف صالته، ومل يسبِّح فيقوم لقول هذا الثِّقة، هذا من باب البناء عىل غلبة الظ   نِّ

، قد يتِّفقان، وقد خيتلفان،  عىل اليقني؟ وبني أن يبني   به ثقتان خُم ري   بني أن يبني   عىل غلبة الظ نِّ

الم، وإن بنى عىل غلبة الظ نِّ فإن ه -وهو األقلُّ -لفا بنى عىل اليقني فإن اخت فإن ه يسجد قبل الس 

الم.يكون بعد ال  س 

؛ قالوا: ألن  املنفرد ال املذهب: أن  البناء عىل غلبة الظ نِّ خاص  باإلمام فقط، دون املنفرد

، فإن تُ  ، ومحلوا هذا احلديث عىل اإلمام؛ ألن  اإلمام غالًبا عنده غلبة ظني د عنده غلبة ظني وج 

 فأخطأ نب هه من خلفه، فغلبة
 الظ نِّ تؤول لليقني بعد ذلك. بني عىل ظنِّه ولو بغري تسبيح ثقةر

الة، ، (َوإِْن َطاَل اْلَفْصُل )قال:  الم وقبل انتهاء الص  َم لَِغرْيِ َمْصَلَحتَِها)بعد الس  أْي  (َأْو َتَكلَّ

الة،  أي بطلت صالته. (َبَطَلْت ) غري مصلحة الص 

ِمِه يِف ُلْلبَِها)قال:  ََ  هنا مسألتان:، (َكَك

الة؛ بإذا ت املسألة األُوىل: الم ملصلحة الص  ما جاء يف أن تكل م مع اإلمام مثل كل م بعد الس 

ََ  ِت ِصَ قُ أَ » حديث ذي اليدين: ْ يُّ النَّبِ  اَل قَ ؟ فَ ةُ الصَّ وعندما قلنا: الكالم  ،«َصْ قْ تُ  : ََل

 ملصلحتها، جيب أن تنتبهوا ملسألتني:

 أن  هذا الكالم جيب أن يكون لإلمام. املسألة األُوىل:

ر بقدره، وأال   د  اد  يف الكالم؛ حت ى قيل: إن  ال ذي تكل م واملسألة الث انية: أن ه جيب أن ُيق   ُيز 

م يعلمون أن  كالمهم إن ام هو ذو اليدين فقط م سكتوا ومل يتكل موا؛ ألَّن  حابة فإَّن  ا الص  ، وأم 

الة، فلم يتكل موا، ومل يتكل م باقي اطِ بْ مُ  حابة إال  حينام سأهلم الن بيُّ ل  للص  فقال:  لص 

 .«؟نِ يْ َد يَ و الْ ذُ  َق َد َل أَ »

هلام بذلك، ومن كل مه الن بيُّ  وقد قال أمحُد: إن  أبا بكرر وعمر  مل يتكل ام إال  ألمر الن بيِّ 

 .فيجب أن يرد  كالم الن بيِّ  
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ه إذا ُكلِّم  فإن   ا غريه من الن اس فإن  ار له بإشارةر تدلُّ عىل ذلك، فال تتكل م بالت نبيه؛ وأم  ه ُيش 

ََلْ ) كام سيأيت( لِـَمْصَلَحتَِها إِْن َكاَن َيِسرًيا) وإن تكل م إال  أقل  الكالم، وهذا معنى قول املصنِّف:

ا إن كان تكل م لغري مصأ، وْل طُ بْ ت   ا إن تكل م ألجل املصلحة ولكن يسرًيا ملإذً  َتْبُطْل( لحة م 

الة، أو تكل م كالًما كثرًيا بطلت صالة املتكلِّم.  الص 

يف حديث ذي اليدين قال: إن  ذي اليدين مل يتكل م إال  للمصلحة،  تكل م ولذلك أمحُد مل ا

ا الن بيُّ  ت رِص  فإن ه مل يتكل م كذلك إال  لظنِّه أن ه مل خيطئ، وقد ظن  ذو اليدين أن ه قد قُ  وأم 

حابة فسكتوا، ومل جييبوا إال  حينام سأهلم الن بيُّ ال ا الص  ، وأم  الة، من باب الظ نِّ ؛ ألن  ص 

. إجابة سؤال الن بيِّ   واجبة 

يعني إذا تكل م اإلمام، أو املأمومون، أو بعضهم للمصلحة إن ( َولِـَمْصَلَحتَِها)إًذا قوله: 

 ل.طُ بْ مل ت   كان يسرًيا

تي تكل م عنها املصنِّف:عندنا هنا مسأل  ة  تتعل ق هبذه، ثم  نرجع للمسألة ال 

ا ال ذي يف «اإلقناع»ال ذي مشى عليه املصنِّف هنا هو ال ذي يف  ا ت  «املنتهى»، وأم  ل طُ بْ : فإَّن 

، أو لغريها.  بالكالم مطلًقا، سواًء كان الكالم قلياًل، أو كان الكالم كثرًيا، أو حلاجةر

وايتان وقد ورد عن واية أن ه إن ام ُيْبطُِل  الكالم   : أن  مًعا أمحد  هاتان الرِّ مطلًقا، وجلعوا الرِّ

.  اْسُتْثنِي  اليسري حلاجةر

 وقد ذكر بعض فقهاء املذهب أن  األقيس عىل مذهب أمحد  إن ام هو إباحة القليل للحاجة.

نه للقول الث اين ال ذي مشى عليه ع جوعقالوا: لكن ُيْشكُِل عليه أن  أمحد  ثبت عنه الرُّ 

 ، وهو اإلبطال بأيِّ كالمر مطلًقا.«املنتهى»صاحب 

 .فيها قوالن-كام ذكرت لكم-وعىل العموم املسألة 

ِمِه يِف ُلْلبَِها( )َبَطَلْت قول املصنِّف:  املسألة الث انية عندنا: ََ الة  َكَك الكالم يف صلب الص 

الة. ُل طِ بْ ، أو عمًدا، وسواًء كان قلياًل، أو كثرًيا، كلُّه يُ ُمْبطِل  هلا، سواًء كان جهاًل   الص 
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يادة؟  وهذا يدخل يف أيِّ أنواع الزِّ

الة ُمْبطِل  هلا؛ وهو الكالم؛ إال  الت   ثاؤب اليسري إذا بان منه زيادة قولر من غري جنس الص 

الة.حرفان،   فعندهم أن  كل  كالمر مبطِل  للص 

ل الن بيُّ : إن  فإن قلت  
الة، ومل ُيْبطِ  ه؟صالت   حديث معاوية  بن احلكم تكل م يف الص 

ا ما بعده فإن  كل  كالمر يكون  ع  احلكم، وأم  نقول: إن  هذا خيتلف؛ ألن  هذا كان يف وقته رُشِ

الة.طِ بْ مُ   اًل للص 

الة؟ عندنا هنا قاعدٌة:  ما الكالم ال ذي يكون مبطاًل للص 

فمن تكل م بحرفر واحدر فليس كالًما، إال  أن يتكل م  أن يكون قد أظهر حرفني،قالوا: ضابطه 

 بحرفني؛ قالوا: ألن  أقل  كالمر يكون مفهوًما ما كان من حرفني؛ مثل: )ِق(، و )ِع(، و)ِف(، وهكذا.

ا ألجل الكتابة ف : فإن  هذه األوامر ُتْكت ُب حرًفا واحًدا، فنقول: إَّن  قط، فإن قال قائل 

ى: س  وإن ام هي حرفان يف احلقيقة، إًذا فأقلُّ ما يُ  ا إذا قال حرًفا  «ًماكال»م  ما كان من حرفني، وأم 

 .هل صالتُ طُ بْ واحًدا فقال: )أ( فإن ه ال ت  

الة مُ  (م  ََ كَ كَ  ةٌ هَ قَ هْ قَ )وَ  قال:ثم   ْن بِ لة  هلا، سواًء بان حرفان، أو مل ي  طِ بْ أي القهقهة يف الص 

، القهقهة مُ  إال  حرف   ، ال فرق  .طِ بْ واحد   لة 

 

َنَح ِمْن َغرْيِ َحاَجة  : )قال  َوإِْن َنَفَخ، َأْو اْنَتَحَب ِمْن َغرْيِ َخْشَيِة اهلل َتَعاََل، َأْو َتنَحَّ

 (.َفَباَن َحْرَفاِن َبَطَلْت 

 

رصفات كالن فخ؛ فبعض أحياًنا قد يكون الباعث عىل الكالم بعض الت  َوإِْن َنَفَخ(، )قال: 

ينا  الة، وقد ُروِّ الن اس قد ينفخ فيقول: أف، فيظهر األلف والفاء، فإذا ظهر حرفان بطلت الص 
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زاق عن ابن عب اسر  مٌ »أن ه قال:  عند عبدالر  ََ ِة َك ََ فه ابن املنذر  ،«النَّْفُخ يف الصَّ وهذا ضع 

 وغريه.

 ، فبان حرفان.ب يف صالتهأي بكى وانتح)َأْو اْنَتَحَب( قال: 

الة.)ِمْن َغرْيِ َخْشَيِة اهلل َتَعاََل(؛ قال:   ألن  االنتحاب من خشية اهلل هذا مأذون  به يف الص 

كأن يقول: )اِِحْم(، بطلت صالته، لكن  نََح ِمْن َغرْيِ َحاَجة  َفَباَن َحْرَفاِن(،)َأْو َتنَْح قال: 

 جاز؛ ملا جاء عن عِّلي 
فإذا دخلت  ٌل إَل النَّبيِّ َخ ْد  مَ ِل  انَ كَ »أن ه قال:   لو كان حلاجةر

َم َة والسَّ  فدل  عىل إباحة ذلك. ،«تنحنح عليه الصَّ

بِْن إال  حرف  واحد  ال ت  ، ()َفَباَن َحْرَفاِن َبَطَلْت قال:  ل؛ طُ بْ ل، أو كان حلاجةر ال ت  طُ بْ فإن مل ي 

ات أن ينت ة بالذ  ة يف صالهتم؛ فإن  كثرًيا مم ن يصِّلِّ خلفك ح  ن  حْ بهوا للن ولذلك أنا أنصح األئم 

لِيت  هذه الوالية ح  ن  يرى أن  هذه الن حْ  الة، فام دمت قد و  الة مبطلة  للص  وهي –ة يف الص 

( ونحوها.)ب ح  ـفال تتنحنح إال  حلاجةر ك-اإلمامة  ةر

 

وِعِه يِف ِقَراَءِة َرْكَعة  ُأْخَرى َبَطَلِت الَّتِي َفْصٌل: َوَمْن َتَرَك ُرْكنًا َفَذَكرَ : )قال  ُه َبْعَد ُُشُ

ِك َرْكَعة  َكاِمَلة  َوباَِم َبْعَدهُ ، َفَيْأِِت بِهِ ، َيُعوُد ُوُجوًبا َوَقْبَلهُ ، َتَرَكُه ِمنَْها ِم َفَكََتْ ََ  (.، َوإِْن َعلَِم َقْبَل السَّ

 

له بعض األحكام املتعلِّقة بالن قص غري سجود يف أو    يف هذا الفصل أورد املصنِّف

هو، وهي األحكام املتعلِّقة باإلتيان بام فاته، وما يسقط برتكه من نقص األفعال، وقد أرشُت  الس 

 هلا عندما تكل منا عن الن قص.

كن؛ قال:  اًل برتك الرُّ وِعِه يِف قِ )فبدأ أو  َراَءِة َرْكَعة  ُأْخَرى َوَمْن َتَرَك ُرْكنًا َفَذَكَرُه َبْعَد ُُشُ

 .(َبَطَلِت الَّتِي َتَرَكُه ِمنَْها
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َة نوعان: ُك يف الصَّ  األركان الَّتي ُتَْتَ

الة بالكليِّة؛ وهي: تكبرية اإلحرام، وني تُ  ه، وهي رشط  عىل نوع  إذا ُتِرك  ال تنعقد الص 

ا ركن   ، تكبرية اإلحر-أي النِّي ة–املذهب، لكن عىل القول بأَّن  الة رشط  ، لكن ني ة الص  ام ركن 

الة بالكلي ة، مل تنعقد. كعة، بل بطلت الص   فمن تركها مل تنعقد صالته، وال نقول: إن ه بطلت الر 

تي سبق ذكرها. الن وع الث اين:  باقي األركان ال 

وِعِه يِف ِقَراَءِة َرْكَعة  )قال:  وِعِه يِف قوله: ُأْخَرى(  َوَمْن َتَرَك ُرْكنًا َفَذَكَرُه َبْعَد ُُشُ )َبْعَد ُُشُ

كام مر  – «الفاحتة»ـ، واملقصود ب«الفاحتة»املراد بالقراءة، أي قراءة سورة ِقَراَءِة َرْكَعة  ُأْخَرى( 

ل آياهتا وهي: -معنا ر ژ پ پ پ پ ژأو  بعد قراءته البسملة فلها حكم   فإن تذك 

ا من البسملة ليست مت-كام سيأيت بعد قليلر –آخُر  ن ة، وليست واجبًة، علِّقًة بالقراءة؛ ألَّن  السُّ

 وما بعدها. ژ پ پ ژإن ام هي  الواجب

وِعِه يِف ِقَراَءِة َرْكَعة  ُأْخَرى َبَطَلِت الَّتِي َتَرَكُه ِمنَْهاقال:  وال جيوز له ، ()َفَذَكَرُه َبْعَد ُُشُ

كن ال ذي فاته؛ سواًء ك جوع، فإن رجع وأتى بالرُّ و غريه، نقول: بطلت صالته أان سجوًدا، الرُّ

ا إن كان ناسًيا، أو جاهاًل مل ت   صالته، بل نحكم ببطالن هذه  ْل طُ بْ بالكلي ة إن كان عامًدا، وأم 

كعة. كعة فقط إن تنب ه يف أثناء هذه الر   الر 

وع يف القراءة؛ )َوَقْبَلُه(،قال:   ُعوُد ُوُجوًبا(،)يَ ولو كان يف قراءته للبسملة،  أْي قبل الرشُّ

كن ال ذي فاته،  جود فإن ه يرجع وجيلس، ثم   )َفَيْأِِت بِِه(للرُّ كن كاماًل، فإن كان قد ترك السُّ أي بالرُّ

جود من  ْوِي للسُّ جود البد  من اإلتيان به مع اْلـه  جود ال ذي فاته؛ ألن  السُّ يسجد ويأيت بالسُّ

، وهكذا.  اجللوس، فال هيوي وهو قائم 

جدتنيوإ جدة الث انية واجللسة بني الس  جود، ثم   ن كان قد ترك الس  فريجع ملوضع السُّ

ًة أخرى.  جيلس، ثم  بعد ذلك يسجد مر 
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جوع، مفهوم ذلك أن ه إذا مل يرجع عامًلا، أو  )َيُعوُد ُوُجوًبا(،قال:  أي جيب عليه الرُّ

 كعة كاملًة.ساهًيا، أو جاهاًل؛ فإن ه يف هذه احلال تبطل هذه الر  

كن، بأي  )َفَيْأِِت بِِه(قال:  كعة، ويأيت  ُل طُ بْ فإن ه ت  -كام سبق–فإن مل يأت  )َوباَِم َبْعَدُه(،الرُّ الر 

 بركعةر بداًل منها.

مِ )قال:  ََ الة، فيكون كام لو ترك ركعًة كاملًة، ]أْي قبل[  (،َوإِْن َعلَِم َقْبَل السَّ انقضاء الص 

كعة، ويأيت بالت   الة عىل الن بيِّ فيأيت بالر  د، والص  الم.شهُّ  ، ثم  الس 

ر  ذ  ]ت   نْ ة إِ قضي  هنا  الم يقولون  [هُ ك  ابق: إن كان الفصل قريًبا-بعد الس   مثل الكالم الس 

الة، فإن ه  فإن ه يف هذه احلالة يأيت به، وإن كان الفصل طوياًل، أو فيه كالم  ليس من جنس الص 

الةُ  ُل طُ بْ ت    كلُّها. الص 

 

ُجوُع َما ََلْ َينَْتِصْب َقائاًِم، َفإِْن اْسَتَتمَّ : )قال  َل َوَُنََض َلِزَمُه الرُّ َد اأْلَوَّ َوإِْن َنِِسَ التََّشهُّ

ْ َينَْتِصْب  ُجوُع، َوإِْن َُشَ  َلِزَمهُ َقائاًِم ُكِرَه ُرُجوُعُه، َوإِْن ََل ُجوُع، َوعلَ الرُّ ْيِه َع يِف اْلِقَراَءِة َحُرَم الرُّ

ُجوُد لِْلُكلِّ   (.السُّ

 

هذا ما يتعل ق بنقص الواجب، ومر  معنا أن  نقص الواجب ال جيب تداركه إذا فات حملُّه؛ 

َل(، )ولذلك قال:  َد اأْلَوَّ ل وحده؛ بأن جلس ومل يقرأ َوإِْن َنِِسَ التََّشهُّ د األو  سواًء نيس الت شهُّ

د  د، أو نيس الت شهُّ ل مع اجللوس له مع تكبرية الت شهُّ د األو  ل مع اجللوس له، أو نيس الت شهُّ األو 

. ةاالنتقال؛ فيكون ترك ثالث  واجباتر

ْ َينَْتِصْب َقائاًِم(؛ )قال:  ُجوُع َما ََل َل َوَُنََض َلِزَمُه الرُّ َد اأْلَوَّ ودليل ذلك ما َوإِْن َنِِسَ التََّشهُّ

إَِذا َقاَم »قال:  أ ن  الن بِي   ن حديث املغرية بن شعبة  ثبت عند اإلمام أمحد  وأيب داود  م
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ََ ََيْ  ِجْع، َوْلَيْجلِْس، َفإِِن اْسَتَتمَّ َقائاًِم َف  َفَلْم َيْسَتتِمَّ َقائاًِم َفْلرَيْ
ْكَعَتنْيِ لِْس، َوْلَيْسُجْد َأَحُدُكْم ِمَن الرَّ

 .«َسْجَدَتنْيِ 

ْ قال:  ُجوُع َما ََل َلِزَمُه َينَْتِصْب َقاِئاًم، َفإِْن اْسَتَتمَّ َقاِئاًم ُكِرَه ُرُجوُعُه، َوإِْن ََلْ َينَْتِصْب  )َلِزَمُه الرُّ

ُجوُع، َوإِْن َُشَ  ُجوُد لِْلُكلِّ الرُّ ُجوُع، َوعَلْيِه السُّ  .(َع يِف اْلِقَراَءِة َحُرَم الرُّ

:  إذا عندنا ألبح ثَث حاالت 

ر قبل أن  احلالة األُوىل: يستتم  قائاًم ففي هذه احلالة جيب عليه أن يرجع، وجوًبا، أن يتذك 

د    .فإن مل يرجع بطلت صالته؛ ألن ه تعم 

 پ پ پ ژ: أن يستتم  قائاًم ومل يقرأ، بأن ال يرشع يف قول اهلل  احلالة الث انية:

هو، ال لكونه فعل مكروًهافُيكْ   ژپ جوع، فإن رجع جاز، ويسجد سجود الس  ه له الرُّ  ،ر 

الة.  وإن ام ألن ه نقص شيًئا من واجبات الص 

ْ  احلالة الثالثة:  .مُ رُ إذا استتم  قائاًم، ورشع يف القراءة فإن ه ُي 

اًل يف قوله:  نف أو  ور الث الث ذكرها املصِّ ْ َيْنَتِصْب َقائاًِم(، وهذه الصُّ ُجوُع َما ََل )َلِزَمُه الرُّ

ورة األُوىل.  هذه الصُّ

ورة الث    )َفإِْن اْسَتَتمَّ َقائاًِم ُكِرَه ُرُجوُعُه(.انية: قال: الصُّ

ُجوُع(، ثم  قال املصنِّف:  ْ َيْنَتِصْب َلِزَمُه الرُّ ورة األُوىل؛ َوإِْن ََل هذه يف احلقيقة هي الصُّ

. ولذلك لو أن    املصنِّف دمج اجلملتني يف مجلةر واحدةر كان أسهل 

ُجوُع(، َع يِف اْلقِ )َوإِْن َُشَ ثم  قال:  ق العلامء بني رشوعه يف القراءة وما َراَءِة َحُرَم الرُّ ملاذا فر 

 كان قبل ذلك؟

ل ركنر مقصودر من القيام، أقالوا: ألن  القراءة هي  كن املقصود فيه هو قراءة فو  الرُّ

كن املقصود وغري املقصود.«الفاحتة» ق بني الرُّ  ، فُيفر 
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ُجوُد لِْلكُ قال:  يف مجيع ما سبق، وهذا هو ظاهر كالمهم،  أْي وجوًبا، (لِّ )َوعَلْيِه السُّ

ور  ا واجبة  يف مجيع الصُّ ور، لكن ظاهر الكالم أَّن  وبعضهم قال: استحباًبا يف بعض الصُّ

ابقة.  الس 

 

، َوإِْن َشكَّ يِف َتْرِك ُرْكن  فَ : )قال  َكَعاِت َأَخَذ بِاأْلََقلِّ كِِه، َوَمْن َشكَّ يِف َعَدِد الرَّ َكََتْ

ِه يِف َتْرِك َواِجب  َأْو ِزَياَدة    (.َواَل َيْسُجُد لَِشكِّ

 

؛ فقال:  كُّ َكَعاِت )بدأ يتكل م املصنِّف عن املوجب الث الث وهو الش  َوَمْن َشكَّ يِف َعَدِد الرَّ

 ،) ر املذهب: أن  اإلمام لكم عىل مشهور املذهب، وأن  مشهو هذا بناًء عىل ما ذكرُت َأَخَذ بِاأْلََقلِّ

، وهذا معنى قوله:  )َأَخَذ واملأموم إذا شك  يف العدد فإن ه يبني عىل اليقني دائاًم، ويأخذ باألقلِّ

 ،)  .«َبنَى َعَّل َما اْسَتْيَقنَ »:  وهو اليقني؛ لعموم حديث ابن مسعودر بِاأْلََقلِّ

كعات أال  يبني  املذهب اْست ْثنوا صورًة واحدًة جيوز له إذا شك  يف عد عىل اليقني،  د الر 

.و  وهو إذا كان إماًما -ومر  معنا ما هي-وإن ام يبني عىل غلبة الظ نِّ  ْت غلبة ظني  ُوِجد 

( أي البدَّ أنَّ أنَّ : «املبدع»كام ذكر لاحب –والقاعدة  ه دائاًم إذا قال الفقهاء: )غلبة ظنٍّ

ا جم تكون هناك قرينٌة دالٌَّة عليه، ى: أم  م  ى عندهم: «غلبة ظني »رد ظنِّ الن فس فال ُيس  ، ال يسم 

 .«املبدع»إال  بوجود القرينة، البد  من القرينة، هذه القاعدة ذكرها صاحب  «غلبة ظني »

كِِه(، قال:   َفَكََتْ
فكأن ه قد تركه؛ لعموم ما سبق معنا من حديث )َوإِْن َشكَّ يِف َتْرِك ُرْكن 

 اخلدريِّ 
، َوْلَيْبِن َعَّل َما اْسَتْيَقنَ »:  أيب سعيدر كَّ  .«َفْلَيْطَرِح الشَّ

( قال:  ِه يِف َتْرِك َواِجب  كام مر  معنا أن  من ترك واجًبا فإن ه ال يسجد )َواَل َيْسُجُد لَِشكِّ

 .(1)له

                                                 

 علم ونسبة العلم إليه أسلم.أواهلل  شك يف ترك واجب ال يسجد له(، ويؤيد ما بعده، يف املسموع، ولعلها: )أن من هكذا( 1)

 قاعدة
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،  (1)اإذا شك  فيه-كام مر  معنا–أي يف زيادة فعلر بعد حملِّه؛ إال  ، ()ِزَياَدة   يف)َأْو(  يف املحلِّ

م. اخمتلفً  فإن ه حينئذر خيتلف احلكم، يف وقت الفعل فإن  فيها حكاًم   وتقد 

 

َماِمهِ : )قال   (.َواَل ُسُجوَد َعَّل َمْأُموم  إاِلَّ َتَبًعا إِلِ

 

ل اإلمام عن املأموم سجود  بدأ يتكل م املصنِّف عن قضي ة سجود املأموم، وهل يتحم 

 هو أم ال؟الس  

ل عن املأموم أشياء    ؛ منها:الفقهاء يقولون: إن  اإلمام يتحم 

 الت سبيح. -

 اجلهر بالقراءة. -

 .«الفاحتة»قراءة  -

ي نْي. -  يف األُول 
 قراءة سورةر

رتة. -  السُّ

هو. -  سجود الس 

، و وا سبعًة، هذه ست  ابعتأيت رب ام عدُّ . ةالس   بعد قليلر

لها اإل هو؛ ولذلك يقول املصنِّف: إًذا هذه أشياُء يتحم  مام عن املأموم، منها: سجود الس 

َماِمهِ ) :انظروا معي؛ ، (َواَل ُسُجوَد َعَّل َمْأُموم  إاِلَّ َتَبًعا إِلِ  عندنا هنا ثَث لور 

ورة األُوىل:  أن يسهو  اإلمام، وال يسهو املأمومون. الصُّ

ورة الث انية: ورة الث انية هلا صورتان:أن يسهو  املأمومون، دون اإلمام والصُّ  ؛ وهذه الصُّ

ورة الث الثة:[ هو واحد  فيها. ]الصُّ ، سجود الس   أن يسهوا مًعا، هذه واضحة 

                                                 

 أي يف الزيادة.( 1)
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ورة األُوىل: إذا سها اإلمام دون املأموم؛ فإن  املأموم جيب عليه أن يسجد  نبدأ يف الصُّ

هو تبًعا إلمامه؛  َماُم لِيُ »سجود الس  اَم ُجِعَل اإْلِ  «واُد ُج اْس فَ  َد َج ا َس إذَ وَ »ويف احلديث:  ،«ْؤَتمَّ بِهِ إِنَّ

الة، سواًء كان تالوًة، أو سهًوا، أو ركنً   يف الص 
الة، أو فيشمل ذلك كل  سجودر ا من أركان الص 

، هذه مسألة  ستأيت.  غري ذلك، فيجب متابعة اإلمام فيه؛ ما مل يثبت للمأموم أن ه باطل 

ورة الث انية: أن يس :[هو  املأموم دون اإلمام، فنقول: الصُّ  تنقسم إَل ]حاالت 

هلا إىل آخرها، فيكون معه  ]احلالة األُوىل:[ الة من أو  أن يدخل املأموم مع اإلمام يف الص 

 فيها كلِّها؛ فإن ه حينئذر ال يسجد املأموم يف هذه احلالة.

،  احلالة الث انية: أو ركعتان، أو أكثُر، ثم  سها، سواًء إذا كان املأموم مسبوًقا، قد فاتته ركعة 

تي يقضيها، فنقول: جيب عليه  كعات ال  تي أدركها مع اإلمام، أو الر  كعات ال  كان سهوه يف الر 

هو. هو؛ إذا كان واجًبا أو مستحبًّا، فيسجد له سجود الس   سجود الس 

:  إذا عندنا أصبح ثالث حاالتر

 إذا سها اإلمام وحده. حالتان إذا سها املأموم وحده، وحالة  

َماِمِه(، قال:  أْي إذا سها اإلمام فيسجد معه، وإن سها هو )َواَل ُسُجوَد َعَّل َمْأُموم  إاِلَّ َتَبًعا إِلِ

الة فال يسجد، إًذا يف الن في واإلثبات مًعا ما مل يكن مسبوًقا. ل الص   دون اإلمام وكان قد دخل من أو 

ى من ذلك هي مسألة إذا سها اإلمام وعلم املأموم بسهوه، ن  ثْ ت  ْس عندنا هنا حالة  قد تُ 

اًل بعدوتر ا تأوُّ جود؛ إم  ى كثرًيا يف املساجد. مك اإلمام السُّ  الوجوب، أو نسياًنا له، وهذه ُتر 

اًل، أو نسياًنا، فيلزم املأموم ف جوُد ومل يسجد تأو  فقهاؤنا يقولون: إذا لزم اإلمام  السُّ

ولذلك يقولون: ال ُيسلِّم بتسليم اإلمام، وإن ام جيلس ينتظر قلياًل، فإن سجد اإلتيان به وجوًبا؛ 

، عندهم هذا وجوًبا. الم سجد معه، وإال  فإن ه يسجد سجود سهور  بعد الس 

اًل، لكن باوهذا نادر  جدًّ  هو تأو  د ترك سجود الس  د أن  اإلمام يتعم  عض ، لكن ُيوج 

 [.ذا ممكن  الن اس قد ال يعلم بوجوبه ]ه
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 َأْفَضلِيَُّتُه َقْبَل : )قال 
ِك ُسُجود  ْهِو لِـاَم ُيْبطُِلَها َعْمُدُه َواِجٌب، َوَتْبُطُل بََِتْ َوُسُجوُد السَّ

َم َسَجَد إِْن َقُرَب َزَمنُُه، َوَمْن َسَها ِمَراًرا َكَفاُه َسْجَدَتانِ  ِم َفَقْط، َوإِْن َنِسَيُه َوَسلَّ ََ  (.السَّ

 

ْهِو لِـاَم ُيْبطُِلَها َعْمُدُه َواِجٌب(، )قال:  م َوُسُجوُد السَّ ا تقريًبا أظنُّ معنا وتقد   صوره، وأَّن 

 اثنتي عرشة صورًة، أو ثالث عرشة صورًة. عدْدناها

ْبُطُل به،قبل أن نتكل م  الة نوعان: عام  ت  هو يف الص  جود الس   مر  معنا أن  السُّ

الم - ا أن يكون قبل الس   .إم 

ا أن يكون بعده. -  وإم 

ور،   لكن   ؛(1)نقل اخلالف فيه القايض أبو يعىلوقلنا: إن ه جيوز الوجهان يف كلِّ الصُّ

هو  م معنا أن  سجود الس  َم إالَّ يف الكالم يف األفضلي ة، وتقد  ُيْسَتَحبُّ أن يكون قبل السَّ

 موضعني:

ل: املوضع . األو   فأكثر 
 إذا سجد عن نقص ركعةر

. وضع الث اين:وامل  فيام إذا بنى عىل غلبة ظنِّه إذا شك 

 إذا عرفنا األفضلي ة.

ِم َفَقْط(،قال:  ََ  َأْفَضلِيَُّتُه َقْبَل السَّ
ِك ُسُجود  جود الواجبمل يقل: ) )َوَتْبُطُل بََِتْ (؛ بَتك السُّ

الم كالمها واجب  عىل املذهب؛ لكن   الم وبعد الس  جود قبل الس  جود ال ذي قبل ألن  السُّ السُّ

د تركه، وعدم أدائه  الم من تعم  الم-الس   بطلت صالته.-ولو بعد الس 

                                                 

 .، واهلل أعلمفتحتاج املسألة إىل حترير أن القايض أبا يعىل حكى اتفاقا، 22يف ص الذي سبق( 1)
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، ومن تركه ولو متعمًدا ال تبطل صالته عندهم، هو  اوأم   الم فإن ه واجب  ال ذي بعد الس 

؛ لكن ه ال يُ  الة   ُل طِ بْ واجب  ت ، ألن ه منفصل  عن الص  ترُكه الص  الة صح  الم فحينئذر الة، فالص  بالس 

.  تصحُّ

الة كاملًة،  ()َوَتْبُطُل نرجع لكالم املصنِّف، يقول املصنِّف:  ِك ُسُجود  )أي تبطل الص   (بََِتْ

؛ إن ام بالواجب. ، أو مباحر بي  مستح 
، ليس برتك سجودر  أي برتك سجودر واجبر

كِ )وقول املصنِّف:  ، ال (بََِتْ  أن يرتكه ليأيت  به بعد أي برتك اإلمهال، بأن يرتكه ترك إمهالر

 ، الم، بأن يرتكه ترك أفضلي ةر الم ويأيت  به بعد  ]هناك[الس   وهو أن يرتكه قبل الس 
ترك أفضلي ةر

الم، الة. ُل طِ بْ هذا ال يُ  الس   الص 

الة   ُل طِ بْ ال ذي يُ   اإلمهال، ال ترك األفضلي ة. تركُ  الص 

 َأْفَضلِيَُّتُه َقبْ )قال: 
ِك ُسُجود  مِ بََِتْ ََ الم (،َل السَّ ه  مفهوم ذلك أن ما بعد الس  م معنا أن  تقد 

؛ لكن ال ت   الةُ طُ بْ واجب  د تركه؛  ل الص  الةُ  ُل طُ بْ ال ت  ]لكن[ واجب  يأثم برتكه،  ]هو[بتعم   به الص 

ل. الة، بخالف األو   ألن ه منفصل  عن الص 

جود وسل م،  (َوإِْن َنِسَيُه َوَسلَّمَ )قال:  يعني إن كان ، (َجَد إِْن َقُرَب َزَمُنهُ َس )يعني نيس السُّ

الة. ة، أو مل يطل الفصل بكالمر ليس من جنس الص  مان قريًبا، ومل يطل الفصل، باملد   الز 

الة،  ُل طِ بْ هذه املسألة واضحة  ألن ه واجب  سقط نسياًنا، وليس من األركان فال يُ  الص 

د.، والواجب إذا سقط نسهو العمدُ  ُل طِ بْ ال ذي يُ  ، واجلابر ال ُيوج   ياًنا البد  له من جابرر

د بن احلسن -املشهور بالنُّكت اللُّغوي ة-ومن النُّكت يقولون: إن  الكسائي   تناظر هو حمم 

فكان الكسائيُّ يقول: ما من مسألةر يف الفقه إال  وأستطيع أن أجد هلا -صاحب أيب حنيفة  –

هو خمرًجا من قواعد اللُّغة، فسأله حمم   د بن احلسن فقال له: أين جتد أن  من نيس سجود الس 

تي معنا[ مثل هذه احلالة– ؟يسقط عنه ة فنقول: سقط وال نقول:  ،نسيه وسل م ]ال  وطالت املد 
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الة ر، فالبدل -أعد الص  غ  غري ال ُيص  : هذه نأخذها من قاعدة اللُّغويِّني: أن  الص  فقال الكسائيُّ

، بدل البدل ليس له بد ر.ليس له بدل  غ  غري ال ُيص  ؛ فلذلك الص   ل 

، أو يف زيادةر، أو يف شكي يف صالته سواًء كان الس   َوَمْن َسَها ِمَراًرا()قال:  ، يف هو يف تركر

ر، فتكون من باب الت داخل ولو   يكفي فيها سجدتان، وال تتكر 
دةر تر متعد  ، أو حمال  حملي واحدر

ليل عىل ذلك اختلف حملُّ  هو؛ الد  ترك ثالثة واجباتر ومع ذلك سجد هلا  أن  الن بي   الس 

 .سجوًدا واحًدا 

 واهلل أعلم

 


